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انًبدح 5
ٚغًٗ ْزا انمبٌَٕ (لبٌَٕ انحًبٚخ يٍ انؼُف األعش٘ نغُخ ٚٔ )7157ؼًم ثّ ثؼذ رغؼٕٚ ٍٛيب ً يٍ ربسٚخ َششِ ف ٙاندشٚذح انشعًٛخ .
انًبدح 7
ٚكٌٕ نهكهًبد ٔانؼجبساد انزبنٛخ حٛثًب ٔسدد فْ ٙزا انمبٌَٕ انًؼبَ ٙانًخظظخ نٓب أدَبِ يب نى رذل انمشُٚخ ػهٗ غٛش رنك:
انٕصاسحٔ :صاسح انزًُٛخ االخزًبػٛخ.
انٕصٚشٔ :صٚش انزًُٛخ االخزًبػٛخ.
أفشاد األعشح :األشخبص انًزكٕسٌٔ ف ٙانًبدح ( )3يٍ ْزا انمبٌَٕ.
انجٛذ األعش٘ :انًكبٌ انز٘ ٚمٛى ف ّٛأفشاد األعشح ػبدح
انؼُف األعش٘ :اندشائى انٕالؼخ ػهٗ األشخبص انزٚ ٙشركجٓب أحذ أفشاد األعشح ف ٙيٕاخٓخ أ٘ يٍ أفشادْب
انًزؼشس :انشخض انز٘ ٚزؼشع نهؼُف األعش٘ ٔفمب ً ألحكبو ْزا انمبٌَٕ.
انًكبٌ اٜيٍ :كم يكبٌ ٚحمك األيٍ نهًزؼشس ٔأل٘ يٍ أفشاد األعشح ٔانًؼزًذ يٍ انٕصٚش.
إداسح حًبٚخ األعشح :انٕحذح انزُظًٛٛخ انًُشأح ف ٙيذٚشٚخ األيٍ انؼبو ٔانًخزظخ ثحًبٚخ األعشح
األخظبئ ٙاالخزًبػٔ ٙانُفغ :ٙيٕظف انٕصاسح انًخزض ف ٙإداسح حًبٚخ األعشح
انًبدح 3
نغبٚبد ْزا انمبٌَٕ ٚمظذ ثأفشاد األعشح
أ -انضٔج ٔانضٔخخ.
ة -األلبسة ثبنُغت حزٗ انذسخخ انثبنثخ.
ج -األلبسة ثبنًظبْشح حزٗ انذسخخ انثبَٛخ.
د -األلبسة ثبنُغت يٍ انذسخخ انشاثؼخ ٔاأللبسة ثبنًظبْشح يٍ انذسخز ٍٛانثبنثخ ٔانشاثؼخ ششٚطخ اإللبيخ ف ٙانجٛذ األعش٘.
ِ -انطفم انًشًٕل ثحؼبَخ شخض ؽجٛؼ ٙأٔ أعشح ثذٚهخ ٔفمب ألحكبو انزششٚؼبد انُبفزح
المادة 4
أ .1.على كل من مقدمً الخدمات الصحٌة أو التعلٌمٌة أو االجتماعٌة فً القطاعٌن العام والخاص التبلٌػ عن أي حالة عنؾ أسري واقعة
على فاقد األهلٌة أو ناقصها حال علمه أو إبالؼه بها.
ٌ .2كون التبلٌػ بموافقة المتضرر إذا كان كامل األهلٌة وكان الفعل الواقع علٌه ٌشكل جنحة وفقا ً ألحكام هذا القانون.
ب .ال ٌجوز اإلفصاح عن هوٌة مقدمً البالغ فً قضاٌا العنؾ االسري اال اذا تطلبت اإلجراءات القضائٌة ؼٌر ذلك.
جٌ .عاقب كل من ٌخالؾ أحكام الفقرة ( أ) من هذه المادة بالحبس مدة ال تزٌد على أسبوع أو بؽرامة ال تتجاوز خمسٌن دٌناراً أو بكلتا هاتٌن
العقوبتٌن.
انًبدح 5
إرا رج ٍٛخالل انُظش ف ٙدػٕٖ يُظٕسح أيبو أ٘ يحكًخ يخزظخ ثًغبئم األحٕال انشخظٛخ ٔخٕد حبنخ ػُف أعش٘ رزؼهك ثفبلذ٘ األْهٛخ أٔ
َبلظٓٛب فههًحكًخ رضٔٚذ إداسح حًبٚخ األعشح ثظٕسح ػٍ يهف انذػٕٖ.

انًبدح 6
أ -رهزضو إداسح حًبٚخ األعشح ثبالعزدبثخ نكم شكٕٖ أٔ إخجبس أٔ ؽهت يغبػذح أٔ حًبٚخ رزؼهك ثبنؼُف األعش٘ ثبنغشػخ انمظٕٖٔ ،ػهٗ
.اندٓبد كبفخ حبل رهمٓٛب أ٘ شكٕٖ أٔ إخجبس ػٍ أ٘ حبنخ ػُف أعش٘ رحٕٚهٓب إنٗ إداسح حًبٚخ األعشح الرخبر اإلخشاءاد انالصيخ ثشأَٓب
ة -ػُذ رهم ٙإداسح حًبٚخ األعشح أ٘ شكٕٖ أٔ إخجبس أٔ ؽهت يغبػذح أٔ حًبٚخ رزؼهك ثبنؼُف األعش٘ أٔ رحٕٚهٓب إنٓٛب يٍ أ٘ خٓخ ٔثؼذ
انزحمك يٍ ٔالؼخ انؼُف األعش٘ رزخز اإلخشاءاد انزبنٛخ:
 -1رغدٛم انشكٕٖ أٔ اإلخجبس ثبنزفظٛم.
 -7رُظٛى انًحبػش انالصيخ نكم حبنخ ػهٗ حذِ.
َ -3مم انًزؼشس إنٗ ألشة يغزشفٗ أٔ يشكض طح ٙارا الزؼذ انؼشٔسح رنك
َ -4مم انًزؼشس ٔثًٕافمزّ إنٗ يكبٌ آيٍ ارا الزؼذ انؼشٔسح رنك ٔثبنزُغٛك يغ انٕصاسح
 -5ارخبر اإلخشاءاد انالصيخ نحًبٚخ انًجهغٔ ٍٛانشٕٓد ٔفمب ً نُظبو ٚظذس نٓزِ انغب ٚخ.
انًبدح 7
أ -ػهٗ انشغى يًب ٔسد ف ٙأ٘ رششٚغ آخش ،رزٕنٗ إداسح حًبٚخ األعشح رغٕٚخ انُضاع ف ٙلؼبٚب انؼُف األعش٘ ف ٙاندُح ششٚطخ يٕافمخ
انطشف ٍٛأٔ يٍ ًٚثهًٓب لبََٕب ً ػهٗ إخشاء انزغٕٚخ ٔحؼٕس خهغبرٓب ػهٗ أٌ رُحظش انزغٕٚخ ف ٙانفؼم اندشئ ٙانشكٕٖ انًزؼهمخ ثّ.
ةًٚ -زُغ ػهٗ إداسح حًبٚخ األعشح إخشاء انزغٕٚخ ف ٙحبل كبٌ انفؼم ٚشكم خُبٚخ ٔػهٓٛب فْ ٙزِ انحبنخ إحبنزّ إنٗ انًذػ ٙانؼبو انًخزض
إلخشاء انًمزؼٗ انمبََٕ.ٙ
ج -نغبٚبد إخشاء انزغٕٚخ انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانفمشح (أ) يٍ ْزِ انًبدح ،رزٕنٗ انًحكًخ انششػٛخ انًخزظخ ثُبء ػهٗ ؽهت اداسح حًبٚخ
األعشح رؼ ٍٛٛيٍ ًٚثم فبلذ األْهٛخ أٔ َبلظٓب ف ٙحبل رؼبسػذ يظهحخ أ٘ يُٓى يغ يظهحخ يٍ ًٚثهّ.
انًبدح 8
رهزضو إداسح حًبٚخ األعشح ػُذ رغٕٚخ انُضاع ث ٍٛاألؽشاف ثبإلخشاءاد انزبنٛخ:
أ -اعزذػبء األؽشاف ٔػمذ خهغخ انزغٕٚخ ٔرثجٛذ رنك ف ٙانًهف.
ة -يشاػبح ٔػغ األعشح ٔظشٔفٓب.
ج -رثجٛذ انزغٕٚخ انًٕلؼخ يٍ أؽشاف انُضاعٔ ،إػذاد رمشٚش ثزنك يشفمب ثّ دساعخ اخزًبػٛخ ٚؼذْب االخظبئ ٙاالخزًبػٔ ٙانُفغ.ٙ
د -االَزٓبء يٍ إخشاءاد انزغٕٚخ خالل أسثؼخ ػشش ٕٚيب ً يٍ ربسٚخ ػمذ أٔل خهغخ ٔنٓب رًذٚذ ْزِ انًذح نًشح ٔاحذح ٔنًذح يًبثهخ إرا كبَذ
إيكبَٛخ انزغٕٚخ يزٕافشح ثؼذ االعزئُبط ثشأ٘ األخظبئ ٙاالخزًبػٔ ٙانُفغ.ٙ
انًبدح 9
أ -ثؼذ اَزٓبء انًذح انًشبس إنٓٛب ف ٙانفمشح (د) يٍ انًبدح ( )8يٍ ْزا انمبٌَٕٚ ،حبل يهف انزغٕٚخ إنٗ انًحكًخ انًخزظخ عٕاء رًذ انزغٕٚخ
أو نى رزى.
ة -نهًحكًخ انًخزظخ انًظبدلخ ػهٗ لشاس انزغٕٚخ دٌٔ اشزشاؽ حؼٕس األؽشاف خالل يذح ال رزدبٔص عجؼخ أٚبو يٍ ربسٚخ ٔسٔد يهف انزغٕٚخ
نمهى انًحكًخ ٔٚكٌٕ لشاسْب ثبنًظبدلخ ػهٗ انزغٕٚخ لطؼٛب
انًبدح 51
أ -ف ٙحبل ػذو يظبدلخ انًحكًخ انًخزظخ ػهٗ لشاس انزغٕٚخ أٔ ػذو طذٔس لشاس ػُٓب ثشفغ انزغٕٚخ ثمشاس يؼهم خالل انًذح انًُظٕص
ػهٓٛب ف ٙانفمشح (ة) يٍ انًبدح ( )9يٍ ْزا انمبٌَٕ رؼزجش انزغٕٚخ يشفٕػخ.
ةٚ -حك ألؽشاف انُضاع اعزئُبف لشاس انًحكًخ انًخزظخ انظبدس ٔفمب ً ألحكبو انفمشح (أ) يٍ ْزِ انًبدح خالل ػششح أٚبو يٍ انٕٛو انزبنٙ
نزبسٚخ طذٔس انمشاسٔ ،ػهٗ يحكًخ االعزئُبف انُظش ف ٙاالعزئُبف ٔانفظم ف ّٛخالل يذح ال رزدبٔص ػششح أٚبو يٍ ربسٚخ ٔسٔد انًهف نمهى
انًحكًخٚٔ ،كٌٕ لشاسْب ثٓزا انشأٌ لطؼٛب.

انًبدح 55
أ -نهًحكًخ انًخزظخ ثُبء ػهٗ رمشٚش األخظبئ ٙاالخزًبػٔ ٙانُفغ ٙارخبر أ٘ يٍ انزذاثٛش انزبنٛخ ػهٗ أٌ ٚزى رؼًُٓٛب ف ٙلشاس انًظبدلخ ػهٗ
انزغٕٚخ:
 -5إنضاو يشركت انؼُف األعش٘ انمٛبو ثخذيخ نهًُفؼخ انؼبيخ نًذح ال رضٚذ ػهٗ أسثؼ ٍٛعبػخ ػًم ف ٙاحذ انًشافك انؼبيخ أٔ اندًؼٛبد انزٙ
ٚؼزًذْب انٕصٚش ٔثًٕافمخ األؽشاف.
 -7انحظش ػهٗ يشركت انؼُف األعش٘ اسرٛبد أ٘ يكبٌ أٔ يحم نًذح ال رضٚذ ػهٗ عزخ أشٓش.
 -3إنحبق أؽشاف انُضاع ثجشايح أٔ ثدهغبد رأْٛم َفغ ٙأٔ اخزًبػ ٙرُظًٓب انٕصاسح أٔ أ٘ خًؼٛخ أٔ أ٘ خٓخ أخشٖ ٚؼزًذْب انٕصٚش نًذح ال
رضٚذ ػهٗ عزخ أشٓش.
ةٚ -ؼبلت كم يٍ ال ُٚفز أٚب يٍ انزذاثٛش انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانفمشح (أ) يٍ ْزِ انًبدح ،ثشكم كه ٙأٔ خضئ ،ٙثبنحجظ يذح ال رضٚذ ػهٗ ثالثخ
أشٓش.
ج -رُظى خًٛغ اإلخشاءاد ٔانشؤٌٔ انًزؼهمخ ثبنزذاثٛش انًُظٕص ػهٓٛب ف ٙانفمشح (أ) يٍ ْزِ انًبدح ثًٕخت َظبو ٚظذس نٓزِ انغبٚخ.
د -نهًحكًخ انًخزظخ ٔثُبء ػهٗ انطهت إػبدح انُظش ف ٙأ٘ يٍ انزذاثٛش انٕاسدح ف ٙانفمشح (أ) يٍ ْزِ انًبدح
انًبدح 57
ػهٗ انًذػ ٙانؼبو أٔ انًحكًخ انًخزظخ ارا الزؼذ انؼشٔسح اعزخذاو انزمُٛخ انحذٚثخ إٌ ٔخذدٔ ،رنك حًبٚخ نهًدُ ٙػه ّٛانز٘ نى ٚزى انثبيُخ
ػششح يٍ ػًشِ أٔ انشبْذ انحذس ف ٙإخشاءاد عًبع انشٕٓد ٔانًُبلشخ ٔانًٕاخٓخ ،ػهٗ أٌ رًكٍ ْزِ انٕعبئم أ٘ خظى يٍ يُبلشخ انحذس
أٔ انشبْذ أثُبء انًحبكًخ
انًبدح 53
.ال ٚدٕص نمبػ ٙانزغٕٚخ رحذ ؽبئهخ انجطالٌ انُظش ف ٙيٕػٕع انُضاع انز٘ عجك ٔاٌ أحٛم إن ّٛنهًظبدلخ ػهٗ إخشاء انزغٕٚخ انًزؼهك ثّ
انًبدح 54
رزٕنٗ إداسح حًبٚخ األعشح يزبثؼخ رُفٛز يشركت انؼُف األعش٘ نهزذاثٛش انًفشٔػخ ػهٔ ّٛفمب ألحكبو انًبدح ( )55يٍ ْزا انمبٌَٕ ٔرمذو رمشٚشاً
ثٓزا انخظٕص إنٗ انًحكًخ انز ٙطبدلذ ػهٗ لشاس انزغٕٚخ
انًبدح 55
أ -رجبشش انًحكًخ انًخزظخ انُظش ف ٙأ٘ لؼٛخ رزؼهك ثؼُف أعش٘ ثؼذ إحبنزٓب إنٓٛب يجبششح ٔال ٚدٕص رأخٛم اندهغبد ألكثش يٍ ثالثخ أٚبو ،إال
إرا الزؼذ انؼشٔسح غٛش رنك ٔألعجبة رثجذ ف ٙانًحؼش
ةٚ -دت أٌ رفظم انًحكًخ انًخزظخ ف ٙلؼبٚب اندُح انز ٙنى رزى رغٕٚزٓب أٔ سفغ لشاس رغٕٚزٓب أٔ نى رزى انًظبدلخ ػهٗ لشاس رغٕٚزٓب
خالل ثالثخ أشٓش يٍ ربسٚخ ٔسٔدْب إنٗ لهى انًحكًخ
انًبدح 56
رظذس انًحكًخ انًخزظخ حبل لُبػزٓب ثؼشٔسح حًبٚخ انًزؼشس ٔأ٘ يٍ أفشاد األعشح ٔثُبء ػهٗ ؽهت أ٘ يًُٓب ٔف ٙغٛبة أٔ حؼٕس يشركت
انؼُف األعش٘ أيش حًبٚخ ٚزؼًٍ إنضايّ ثأ٘ يًب ٚه:ٙ
أ -ػذو انزؼشع نهًزؼشس أٔ أ٘ يٍ أفشاد األعشح أٔ انزحشٚغ ػهٗ انزؼشع نًٓب
ة -ػذو االلزشاة يٍ انًكبٌ انز٘ ٚمٛى ف ّٛانًزؼشس أٔ أ٘ يٍ أفشاد األعشح
ج -ػذو اإلػشاس ثبنًًزهكبد انشخظٛخ نهًزؼشس أٔ أ٘ يٍ أفشاد األعشح
د -رًك ٍٛانًزؼشس أٔ أ٘ يٍ أفشاد األعشح أٔ انًفٕع يٍ أ٘ يًُٓب دخٕل انجٛذ األعش٘ ثٕخٕد احذ أفشاد إداسح حًبٚخ األعشح ألخز يًزهكبرّ
انشخظٛخ ٔرغهًٓٛب نظبحت انؼاللخ ثًٕخت ػجؾ ثزغهًٓب
ِ -ا٘ ايش رشٖ انًحكًخ اٌ يٍ شأَّ رٕفٛش حًبٚخ فبػهخ نهًزؼشس أٔ أل٘ يٍ األشخبص انًحزًم رؼشػٓى نألرٖ ثغجت ػاللزٓى ثّ.

انًبدح 57
أ -إرا خبنف يشركت انؼُف األعش٘ أيش انحًبٚخ انًُظٕص ػه ّٛف ٙانًبدح ( )56يٍ ْزا انمبٌَٕ أٔ أٚب يٍ ششٔؽّ فٛؼبلت ثبنحجظ يذح ال
رضٚذ ػهٗ شٓش أٔ ثغشايخ ال رضٚذ ػهٗ يبئخ دُٚبس أٔ ثكهزب ْبر ٍٛانؼمٕثز.ٍٛ
ة -إرا الزشَذ يخبنفخ أيش انحًبٚخ ثبعزخذاو انؼُف ف ٙيٕاخٓخ أ٘ يٍ انًشًٕن ٍٛثّ فٛؼبلت يشركت انؼُف األعش٘ ثبنحجظ يذح ال رضٚذ ػهٗ
ثالثخ أشٓش أ ثغشايخ ال رضٚذ ػهٗ يبئز ٙدُٚبس أٔ ثكهزب ْبر ٍٛانؼمٕثزٔ ٍٛرنك يغ يشاػبح أ٘ ػمٕثخ اشذ ٔسد انُض ػهٓٛب ف ٙأ٘ لبٌَٕ آخش.
ج -إرا ركشسد يخبنفخ أيش انحًبٚخ ألكثش يٍ يشر ٍٛفٛؼبلت يشركت انؼُف األعش٘ ثبنحجظ يذح ال رمم ػٍ ثالثخ أشٓش ٔثغشايخ ال رمم ػٍ يبئخ
دُٚبس.
انًبدح 58
رزًزغ خًٛغ اإلخشاءاد ٔانًؼهٕيبد انًزؼهمخ ثمؼبٚب انؼُف األعش٘ انز ٙرُظش أيبو أ٘ خٓخ ثًب ف ٙرنك انًحبكى ثبنغشٚخ انزبيخ.
انًبدح 59
ٚخظض انًدهظ انمؼبئ ٙنغبٚبد ْزا انمبٌَٕ ْٛئبد لؼبئٛخ نهفظم ف ٙلؼبٚب انؼُف األعش٘.
انًبدح 71
رؼمذ انًحكًخ خهغبرٓب ف ٙأٚبو انؼطم األعجٕػٛخ ٔانشعًٛخ ٔانفزشاد انًغبئٛخ إرا الزؼذ ظشٔف انمؼٛخ رنك.
انًبدح 75
ُٚشأ ف ٙإداسح حًبٚخ األعشح عدم خبص ٔسلٔ ٙانكزشَٔ ٙرٕثك ف ّٛحبالد انؼُف األعش٘ ٔاإلخشاءاد انًزخزح ثشأَٓب.
انًبدح 77
ٚظذس يدهظ انٕصساء األَظًخ انالصيخ نزُفٛز أحكبو ْزا انمبٌَٕ.
انًبدح 73
ٚهغٗ لبٌَٕ انحًبٚخ يٍ انؼُف األعش٘ سلى ( )6نغُخ  7118ػهٗ اٌ ٚغزًش انؼًم ثبنزؼهًٛبد انظبدسح ثًمزؼبِ انٗ ح ٍٛإطذاس األَظًخ ٔفمب
ألحكبو ْزا انمبٌَٕ.
انًبدح 74
سئٛظ انٕصساء ٔانٕصساء يكهفٌٕ ثزُفٛز أحكبو ْزا انمبٌَٕ.
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